รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปี 2562

องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
สานักปลัด อบต.
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลและราชการที่มิได้
กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตาบล โดยเฉพาะ รวมทั้งกากับเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
กองคลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร
ทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ บานาญ เงินอื่น
ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน ประจาปี งาน
เกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
กองช่าง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บ
และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้าง และซ่อมบารุงการควบคุมการก่อสร้าง และซ่อมบารุง
งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การ
ควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริม ทานุบารุง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน อบต.เจดีย์หลวง ประจาปี 2562
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การศึกษาข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตารางที่ 1.1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ร้อยละ
ชาย
12
52.17
หญิง
11
47.83
รวม
23
100.00
จากตารางที่ 1.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเป็นเพศชายร้อยละ
52.17 และเพศหญิง ร้อยละ 47.83
ตารางที่ 1.2 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อายุ
20 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
รวม

จานวน
3
14
4
2
23

ร้อยละ
13.06
60.86
17.39
8.69
100.00

จากตารางที่ 1.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31 – 40 ปี มากที่สุด จานวน 14
คน คิดเป็นร้อยละ 60.86 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39
ตารางที่ 1.3 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาหรือต่ากว่า
อนุปริญญา/เทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน
3
2
9
9
23

ร้อยละ
13.06
8.68
39.13
39.13
100.00

จากตารางที่ 1.3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสาเร็จการศึกษาเท่ากัน คือ ระดับปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 39.13
ตารางที่ 1.4 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามประเภทตาแหน่ง
ตาแหน่ง
บริหารท้องถิ่น

จานวน
2

ร้อยละ
8.70

อานวยการท้องถิ่น

3

13.04

วิชาการ

6

ทั่วไป

1

บุคลากรทางการศึกษา

2

พนักงานจ้าง ประเภทตามภารกิจ

7

26.09
4.35
8.70
30.43

8.70
พนักงานจ้าง ประเภททั่วไป
2
รวม
100.00
จากตารางที่ 1.4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในประเภทวิชาการมากที่สุด คือ 11 คน คิดเป็นร้อยละ
47.85 และรองลงมาคือ พนักงานจ้าง ประเภทตามภารกิจ จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 30.45
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจและแรงจูงใจ ของพนักงานครูส่วนตาบล พนักงานครูส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ได้แบ่งช่วงค่าคะแนนเฉลี่ยสาหรับการ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๘๐ หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.๘๑ – 2.๖๐ หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.๖๑ – 3.๔0 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย ๓.๔๑ – ๔.๒๐ หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๑ – ๕.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

หัวข้อ
ด้านการบริหารงานของผู้บริหาร
1. มีการวางแผนและกาหนดเป้าหมายในงานอย่างชัดเจน
2. มีวิสัยทัศน์ วางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะผู้นา
3.ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาโดยพิจารณาถึงความถูกต้อง
4. เปิดโอกาสและยอมรับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมเสนอข้อคิดเห็น
ด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
1. บุคลากรในองค์กร มีโอกาสเสนอแนะข้อคิดเห็นในการกาหนดนโยบาย การ
วางแผนการปฏิบัติงาน
2. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา
3. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานกับเพื่อน
ร่วมงาน
4. สัมพันธภาพกับบุคลากรในหน่วยงาน/การได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน
5. องค์กรให้ความสาคัญ ในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการทางาน
เป็นทีม
6. เปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการพัฒนา
และปรับปรุงการบริหารงานของ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความสาเร็จขององค์กร
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
1. การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. มีขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
3. มีความชัดเจนและโปร่งใส
4 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
1. สถานที่ทางาน สะอาด เป็นระเบียบ
2. มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยและรวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน
3. มีสถานที่จอดรถเพียงพอ
ด้านการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจขององค์กร
1. การสนับสนุนบุคลากรให้ไดรับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
เพื่อพัฒนาความรู้ ความชานาญในการปฏิบัติงาน
2. การจัดเตรียมและพัฒนาแหล่งข้อมูล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ หรือการพัฒนา
บุคลากร
3. การส่งเสริมให้บุคลากร มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง
4. การสนับสนุนของหน่วยงานให้บุคลากรได้นา ความรู้มาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพงาน
ที่รับผิดชอบ

ค่าคะแนน
เฉลี่ย

ระดับความ
พึงพอใจ

4.31
4.50
4.50
4.43

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.50

มากที่สุด

4.63
4.44

มากที่สุด
มากที่สุด

4.31
4.36

มากที่สุด
มากที่สุด

4.31

มากที่สุด

4.50
4.25
4.57
4.44
4.50
4.25
3.75

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.25

มากที่สุด

4.12

มาก

4.18
4.19

มาก
มาก

5. การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สาหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
6. มีนโยบาย มาตรการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานให้กับบุคลากร
7. การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน
8. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในหน่วยงานตาม
เทศกาลต่างๆ
9. มาตรการดาเนินงานเสริมสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการ
ทางาน

4.06
4.12
4.19

มาก
มาก
มาก

4.00

มาก

3.88

มาก

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จากการตอบแบบสอบถามพบว่าเครื่องถ่ายเอกสารมีเครื่องเดียวประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกตัว
ทาการปรินท์ที่เครื่องถ่ายเอกสาร ทาให้เกิดการล่าช้าจึงขอเครื่องถ่ายเอกสารเพิ่ม และเครื่องคอมพิวเตอร์บางตัว
ใช้งานมานาน ทาให้การทางานช้าจึงขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงมีการสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ โดยมี
การให้เข้ารับการฝึกอบรมตาม หลักสูตรต่างๆ ครบทุกคน โดยมีการสารวจสภาพปัญหา และความต้องการของ
พนักงานแต่ละกอง ว่าขาดความรู้หรือทักษะในด้านใดและนามาเป็นข้อมูลในการส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรม
ตามสายงาน ซึ่งปีงบประมาณ 2561 บุคลากรของตาบลเจดีย์หลวง ได้รับการอบรม ดังนี้
สาย
สายงาน
งานที่
1 นักบริหารงาน อบต.

ชื่อ สกุล

รายการเข้าฝึกอบรม

1. นายณรงค์ การ่อแก้ว
ปลัด อบต.
2. นายเทอดพงษ์ นันตา
รองปลัด อบต.
นางสาวสุธางค์ สีเนหา

ประชุมซักซ้อมการให้บริการสาธารณะให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 ก.ย. 2562
การจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2563 4 – 7 ก.ค. 2562
โครงการประชุมชี้แจงการขอรับการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
27 ก.ย. 2562
อบรมสัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 พ.ค. 2562
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงาน และประชาชน ประจาปี
2562 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชเฉลิมพระเกียรติ ศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ตาบลแม่พริก อาเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย

2

นักบริหารงานทั่วไป

3

นักบริหารงานช่าง

4

นักบริหารงาน
การศึกษา

5

นักพัฒนาชุมชน

นายชิษณุพงศ์ บุญสาร

6

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

78

เจ้าพนักงานธุรการ

นายจักรพันธ์ จันทร์ต๊ะมา โครงการประชุมชี้แจงการขอรับการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
27 ก.ย. 2562
นางสาวณิชกานต์ โฉม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหาร
เฉลา
สมาชิกสภา พนักงาน และประชาชน ประจาปี
2562 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชเฉลิมพระเกียรติ ศาลสมเด็จพระนเรศวร

นายประสงค์ ไชยมงคล
ผู้อานวยการกองช่าง
นายกิตติศัพท์ ใจทน
ผู้อานวยการกอง
การศึกษาฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจาปี 2562 17 –
18 มิ.ย. 2562

สาย
งานที่

สายงาน

ชื่อ สกุล

รายการเข้าฝึกอบรม
มหาราช ตาบลแม่พริก อาเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย

89

นักวิชาการเงินและ
บัญชี

นางอรทัย อริยะวงค์

9

นักวิชาการพัสดุ

นางเสาวลักษณ์ จันทะนะ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงาน และประชาชน ประจาปี
2562 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชเฉลิมพระเกียรติ ศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ตาบลแม่พริก อาเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย

10

นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้

นางวันวิสาข์ สุขเจริญ

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 22 – 25 พ.ศ. 2562

11

นักวิชาการศึกษา

นางคนึงนิตย์ นันตา

อบรมสัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 พ.ค. 2562

12

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางบัวรื่น นิสสัย

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งาน
โปรแกรมระบบแนะนาสาหรับอาหารกลางวัน
25 – 27 เม.ย. 2562

นางสถาพร มหาวุฒิ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งาน
โปรแกรมระบบแนะนาสาหรับอาหารกลางวัน
25 – 27 เม.ย. 2562

พนักงานทุกคน

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงาน และประชาชน ประจาปี
2562 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชเฉลิมพระเกียรติ ศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ตาบลแม่พริก อาเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย

13

อบรมสัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 พ.ค. 2562

